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Van de bestuurstafel. 

We hadden natuurlijk verwacht en gehoopt na de meivakantie een doorstart te maken met 

onze activiteiten. Vanwege de Corona en de RIVM-maatregelen, zoals de 1,5 meter 

afstand en zo min mogelijk mensen ontmoeten, staan alle fysieke activiteiten nog steeds 

'on hold'. 

 

Wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) nog wel gehouden? 

Gewoonlijk houdt uw vereniging IVN Maas & Niers de jaarlijkse ALV in februari of begin 

maart. Door Corona was dat dit jaar nog niet mogelijk en met de huidige maatregelen is 

het op dit moment nog niet toegestaan om met grotere groepen samen te komen. 

U zal zich afvragen hoe moet dat dan? 

Allereerst staat in de statuten van onze vereniging dat een ALV binnen 6 maanden na 

afloop van het kalenderjaar gehouden moet worden. Concreet houdt dat in dat we dan 

voor 01-07-2021 een vergadering moeten beleggen over het boekjaar 2020. 

  

Ofschoon er nog enige tijd is om het uit te stellen en de overheid dit ten gevolge van Covid 

19 toe staat, vinden we het belangrijker om U weer te ontmoeten.     

Het bestuur heeft overwogen om de ALV via elektronische hulpmiddelen (Zoom, Teams 

enz.)  te houden maar geeft toch de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst. 

  

De Algemene Ledenvergadering hebben we eind september gepland, in ‘het leger’ of 

buiten op het terrein bij ‘het leger’. En zoals u gewend bent: op een donderdagavond. 



 

De precieze datum hoort u zo spoedig mogelijk. 

 

HIGHFIVE voor de HIDRIVE  

Harry, Jan en zijn zoon Damion hebben op de achtergrond hard gewerkt aan een centraal 

en digitale inrichting van onze administratie en archief. 

Via een zogenaamde HiDrive kunnen bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen 

voortaan daar al hun digitale informatie centraal opslaan, met elkaar inzien en/of delen. 

Ook onze foto's van de bibliotheek worden centraal opgeslagen in de HiDrive. 

Tijdens een digitale bijeenkomst heeft Harry iedereen hierin wegwijs gemaakt.  

 

Compliment aan Harry, Jan en Damion. 

 

PUZZEL uit Manie 142 

In Manie 142 stond een woordpuzzel. Uit de ontvangen oplossingen heeft gewonnen: Sven 

Coopmans (8 jaar). De oplossing was: De natuur loopt uit maar is nooit te laat 

Sven is inmiddels op de hoogte gebracht. Proficiat Sven met je prijs. 

 

Overzicht contactgegevens in 't Leger 

Hennie heeft het overzicht met de namen van de bestuursleden en de coördinatoren van 

werkgroepen geactualiseerd. Dit overzicht komt op het infobord op onze locatie te hangen.  

  

  

 

 

 

 

Nieuws uit de werkgroepen 



 

 

Groentjes:  

Myriam heeft op de Groentjes Faceboek ook 

een oproep gedaan. 

Zij is voor de jeugd op zoek naar de mooie 

zoekkaart en veldgids over vogels. 

Deelnemers aan de Postcodeloterij 

hebben deze ontvangen. 

 

Wie schenkt de vogelzoekkaart en/of het 

vogelboek aan de Groentjes?  

 

Laat het onze jeugd coördinator Myriam 

weten. 

   

 

 

 

 

Natuurspeurtocht voor 

Gennep Zuid 

De werkgroep Groen van de 

wijkraad Gennep-Zuid heeft met 

uitstekende hulp van Myriam een 

Natuurspeurtocht uitgezet. 

Het is een prachtige tocht door de 

wijk geworden. 

Nieuwsgierig geworden? Download 

de natuurspeurtocht hier 

  

Myriam, namens de werkgroep 

Groen, Gennep-Zuid heel veel dank 

hiervoor. 

 

 

 

   

 

 

https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=f3a6ff2720&e=c87ecdcad8
mailto:groentjes@ivn-maasenniers.nl?subject=Vogelboek%20en%20zoekkaart
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=94087c7e31&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=94087c7e31&e=c87ecdcad8


 

OP ZOEK NAAR... 

Waarnemingen of foto's van onze IVN leden die iets 

bijzonders hebben gezien 

Veel van onze leden zijn regelmatig buiten en genieten van de natuur. Daarbij zien zij vaak 

bijzonderheden die leuk zijn om met elkaar te delen. 

 

Heb je iets bijzonders gezien, zoals een mooi landschap, zonsondergang, bloem, zoogdier, 

vogel of insect en er een foto van gemaakt? Of een nieuwe waarneming gezien? 

 

Laat het ons weten, mail naar info@ivn-maasenniers.nl.  

Vermeld erbij wat, waar en wanneer je dit gezien hebt.  

  

Wie weet wordt jouw foto of waarneming opgenomen in onze nieuwsbrief, Manie en/of 

website.  

  

  

 

Mooie waarneming van Germa Vloet: 

 

Bij de Diepen op woensdag 12 mei heeft 

zij een lepelaar (met reiger) en 21 april 

een aantal grote vogels, bij nadere 

bestudering thuis bleken het (13) 

ooievaars te zijn. De dieren zelf zijn 

wellicht niet echt zeldzaam, maar zij heeft 

de lepelaar nog niet eerder bij de Diepen 

gezien en ook niet dit aantal ooievaars.  

mailto:info@ivnmaasenniers.nl


 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Ooievaars op stadhuis Gennep 

Al jaren bivakkeren er ooievaars bovenop het historisch stadhuis aan de Markt van 

Gennep. Het nest ligt mooi hoog en vlakbij een waterrijk natuurgebied met voldoende 

voedsel. Vaak overwinteren ze ook in Gennep. In het voorjaar broeden ze, 

waarna gemiddeld drie jongen uitvliegen. Deze jongen worden ieder jaar, wanneer 

ze ongeveer zes weken oud zijn, geringd, zodat ze te traceren blijven. 

Volg de livestream van de ooievaars in Gennep. 

Bron: gemeente Gennep en Vogelbescherming 

https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=0936ababac&e=c87ecdcad8


 

 

Natuur doe-opdracht: Een 

kikkerpoel maken 

Je kunt zelf heel eenvoudig buiten een 

kikkerpoel maken. Het hoeft niet groot te 

zijn om kikkers aan te trekken.  

Neem bijvoorbeeld een afwasteiltje als 

basis. Kies een natuurlijke plek in de 

schaduw tussen begroeiing en graaf een 

gat in de grond waar je het teiltje in 

plaatst. Haal uit een vijver of sloot wat 

water, stenen begroeid met algen en 

waterplantjes. Bedek de bodem van je 

teiltje met stenen en plant er waterplantjes 

tussen die voor zuurstof in het water gaan 

zorgen. Vul het teiltje voor 3/4 met sloot- 

of vijverwater, gebruik geen kraanwater. 

Lees verder 

 

Bron: NatuurWijs.nl  

 

 

 

 

“Too bee or Not to Bee” World Bee 

Day 20 mei 2021 

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de 

Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het 

belang van bijen op initiatief van Slovenië. Het 

wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland 

georganiseerd/gecoördineerd door Stichting 

Bijenvrienden en de Bijenstichting. 

 

Waarom 20 mei? 

De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, 

produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde 

bijensoorten actief. We roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen 

in je leefomgeving. 

https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=3ca4c5c33a&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=3ca4c5c33a&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=b9100cc4ab&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=21148dcca8&e=c87ecdcad8


 

Kijk en verwonder!  

We zullen aandacht besteden aan het determineren van wilde bijen soorten en het 

fotograferen van honingbijen en wilde bijen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van World Bee Day en blijf op de hoogte! 

Lees meer  

Bron: Bijenstichting.nl  

  

 

Ontvang het 

gratis insecten-red-

pakket! 

Dit jaar werd bekend dat het aantal 

insectensoorten ernstig afneemt. 

Zelfs met hele gewone soorten gaat 

het slecht. Kom daarom nu in actie 

en maak van je tuin of balkon een 

thuis voor insecten. Vraag nu het 

gratis insecten-red-pakket met 

bloemzaadjes aan! 

 

Bron Natuurmonumenten  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw: Veldgids Ecologisch bermbeheer 

Ontvangen van Peter Megens het bericht dat gaat over de 

veldgids 'Ecologisch bermbeheer'. 

 

Ben je betrokken bij de uitvoering van ecologisch bermbeheer, 

dan is de nieuwe Veldgids Ecologisch bermbeheer iets voor jou. In 

deze door FLORON en De Vlinderstichting geschreven 

veldgids komen allerlei onderwerpen aan de orde: hoe pak je 

ecologisch bermbeheer aan, hoe ga je om met inzaaien en 

welk maatwerk kun je leveren als er bijzondere planten en 

dieren in de berm voorkomen? Het is geen naslagwerk waar 

alles in staat, maar een gidsje op zakformaat dat in veel 

situaties een advies biedt. 

 

Via de QR-code of de link kun je deze veldgids downloaden.  

 

https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=6251f833b1&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=0a7746f119&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=ab05098533&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=ab05098533&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=ab05098533&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=e355add294&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=90d4e22d2f&e=c87ecdcad8


 

 

Kinderen zijn jullie 

natuurfotografen in de 

dop? 

De lente lijkt nu eindelijk aan te 

breken en de natuur komt langzaam 

weer tot bloei. Om dit te vieren 

organiseert het NIBI samen met 

Pollennieuws & Flora van Nederland 

een fotowedstrijd speciaal voor 

kinderen! Het thema ‘insecten op 

bloemen’ past helemaal bij deze tijd, 

dus pak je fototoestel, stap naar 

buiten en trek die mooie plaatjes! 

Met je foto breng je niet alleen de 

ontluikende natuur mooi in beeld, 

maar de makers van de mooiste 

foto’s winnen daarmee ook nog 

eens leuke prijzen. 

Hoe doe je mee? 

 

 

 

 

Bron: Het NIBI organiseert samen 

met Pollennieuws en Flora van 

Nederland een fotowedstrijd 

speciaal voor kinderen met het 

thema 'insecten of bloemen'  

 

  

  

 

Nieuwsbrief IVN Maas en Niers  

is net zoals ons kwartaalblad de Manie, in 

te zien op onze website. 

 

Wilt u voortaan de nieuwsbrief op een 

ander emailaccount ontvangen of zich 

afmelden? 

 

Geef het door bij de ledenadministratie.   

   

Geef een lidmaatschap cadeau! 

• ontvang gratis onze nieuwsbrief 

en elk kwartaal het clubblad de 

Manie  

• 4x per jaar het tijdschrift Mens en 

Natuur van de landelijke IVN  

• ledenkorting op activiteiten, 

cursussen en lezingen  

• 10% korting in de landelijke IVN 

webwinkel 

https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=ab0ec7ba73&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=5897d9863b&e=c87ecdcad8
mailto:ledenadmi@ivn-maasenniers.nl?subject=De%20nieuwsbrief%20op%20een%20ander%20emailaccount%C2%A0ontvangen%20of%20afmelden%C2%A0&body=Wilt%20voortaan%20graag%20de%20nieuwsbrief%20op%20een%20ander%20emailaccount%C2%A0ontvangen%2C%20namelijk%20%3A%20%0A%0AWil%20mij%20afmelden%20voor%20de%20nieuwsbrief%20met%20het%20email%20account%3A%20
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=04cf11baf5&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=04cf11baf5&e=c87ecdcad8
https://ivn-maasenniers.us7.list-manage.com/track/click?u=9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4&id=cc177992d6&e=c87ecdcad8


 

• Een feestelijk verpakt 

cadeaupakket 

Na een jaar stopt het cadeaulidmaatschap 

automatisch. Lees meer.  

    

 

 

CONTACT 

  

IVN Maas en Niers 

E-mail: info@ivn-maasenniers.nl 

© Copyright IVN Maas en Niers  
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